הוראות הפעלה והדרכה לתנור אוויר חם חשמלי
על מנת להפיק את המרב מתנור המאוורר החדש שלכם ,אנא קראו הוראות אלו ואת תקנות הבטיחות המצורפות
טרם השימוש .אנא שמרו הוראות אלו אצלכם במקרה שעליכם להיזכר בפונקציות התנור בשלב מאוחר יותר.

מפרט טכני
מתח חשמלי/תדר:

 230וולט ~  50הרץ

דרוג הספק:
הגדרות:

 3300וואט
 30( 3וואט 1650 ,וואט 3300 ,וואט)

טמפרטורה:

מתכוונן ברצף 0-40°C

ממדים:

 400 X 255 X 270מ"מ

משקל:

 5.0ק"ג

מצריך לכל הפחות נתיך  16אמפר אחד.
מעטפת עשויה פלדת אלחלד וציפוי עמיד בחום.
מסופק עם כבל חשמל ותקע חשמל.

חוגות תנור המאוורר
.1

בורר פונקציות עם שלוש הגדרות עוצמה.

.2

חוגת ווסת חום.

תקנות בטיחות מיוחדות


תנור המאוורר אינו מתאים לשימוש במקום פתוח במזג אוויר לח ,בחדרי אמבטיה או בסביבות רטובות או
לחות אחרות.



נא שימו לב לכך שתנור המאוורר יכול להתחמם מאוד ולכן יש למקמו במרחק בטוח מחפצים מתקלחים
כגון רהיטים ,וילונות ודברים דומים.



אין לכסות את תנור המאוורר.



אין למקם את תנור המאוורר בדיוק מתחת לשקע חשמל בקיר.



אין לחבר את תנור המאוורר בעזרת טיימר הפעלה/כיבוי או ציוד אחר שעשוי להפעיל את המוצר באופן
אוטומטי.



אין למקם את תנור המאוורר בחדרים בהם נעשה שימוש או בהם מאחסנים נוזלים או גזים מתלקחים.



במקרה של שימוש בכבל מאריך ,עליו להיות קצר ככל האפשר ותמיד מוארך עד הסוף.



חל עליכם איסור לחבר מכשירי חשמל אחרים לאותו שקע חשמלי אליו מחובר תנור המאוורר.



נאסר השימוש בתנור המאוורר ישירות בחדר אמבטיה ,בתא מקלחת ובבריכה.



במקרה וכבל החשמל פגום ,יש לתקנו על ידי היצרן או מרכז תחזוקה.



וודאו כי תנור המאוורר נמצא תמיד תחת השגחה והרחיקו ילדים ובעלי חיים ממנו.



חל איסור השימוש בתנור המאוורר על ידי אנשים נכים חסרי ניסיון לרבות ילדים .במידה ועליהם לעשות
במוצר זה שימוש ,הם חייבים להימצא תחת השגחה של אדם המנחה אותם לגבי השימוש במוצר.

השימוש במוצר


מקמו את תנור המאוורר כך שהוא עומד בצורה אנכית על גבי משטח מוצק ויציב ובמרחק בטוח מסביבות
רטובות וחפצים מתלקחים.



חברו את תנור המאוורר לרשת החשמל.



כוונו את חוגת ווסת החום לטמפרטורה המרבית.



תנור המאוורר יופעל כאשר בורר הפונקציות מכוון לאחת משלוש הגדרות העוצמה.



ברגע שהחדר מגיע לטמפרטורה הנדרשת ,רכיב החימום יפסיק לפעול אולם המאוורר ימשיך לפעול .ברגע
שהטמפרטורה יורדת ,רכיב החימום נכנס לפעולה .תנור המאוורר מתחיל ונפסק כעת באופן אוטומטי וכך
שומר על טמפרטורה קבועה של החדר.

